SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO
SISTEMA DE TRANSPORTE SUPLEMENTAR DE PASSAGEIROS
BENEFICIÁRIO – LEI 11046/2017
Permissionário:
Permissão N.º

Linha:
VEÍCULO A SER SUBSTITUÍDO

Nº
ORDEM

PLACA

MODELO

VEÍCULO A SER ADMITIDO

ANO
FABRICAÇÃO
/MODELO

ANO FABRICAÇÃO
/MODELO

Com fundamento nos termos dos arts. 101, 102 e 104 §§ 1º ao 6º, da Portaria BHTRANS DPR n.º
35/2016, de 14 de março de 2016, solicito autorização para substituição de veículo do Sistema de
Transporte Suplementar de Passageiros, conforme informações acima, com observância das
disposições contidas na Portaria BHTRANS DPR n.º 092, de 06 de novembro de 2012, bem como
das regras de acessibilidade consignadas na norma ABNT NBR n.º 14022, aplicadas a partir de 16 de
outubro de 2008.
Para este fim, declaro que estou ciente de que a eventual substituição do veículo não constitui
qualquer direito adicional ao Regulamento dos Serviços ou ao Contrato e não enseja pedido de
reequilíbrio contratual, conforme o disposto no 8º Termo Aditivo ao Contrato de Delegação da
Permissão, por mim assinado.
Também estou ciente de que os custos de implantação e acoplamento de roleta ao sistema de
bilhetagem eletrônica correrão por minha conta.
Esta solicitação terá validade por 60 (sessenta) dias a contar da eventual aprovação.
Belo Horizonte, ___ de ___________ de ______.
_______________________________________________________
Permissionário (a)
AVALIAÇÃO GECOP/BHTRANS
[ ] Solicitação Aprovada

[ ] Solicitação Reprovada

_____________________________________

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SUBSTIUIÇÃO DE VEÍCULO

Eu,

________________________________________________,

brasileiro,

estado

civil

________________, motorista, inscrito no CPF Sob o nº _________________________, residente e
domiciliado à Rua / Ave __________________________________________, vinculado à Permissão
de nº _______________, SOLICITO à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A –
BHTRANS, de forma espontânea, autorização para substituição do veículo nº de ordem _________
cadastrado no Sistema de Transporte Suplementar de Passageiros, nos termos do Regulamento do
Serviço.
Para

tanto,

apresento

também,

o

TERMO

DE

DECLARAÇÃO

E

RESPONSABILIDADE, anexo a este documento.

Permissionário (a)

Belo Horizonte, _____ de _______________________ de 2020.

ISENÇÃO

DE

DECLARAÇÃO E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu,

________________________________________________,

brasileiro,

estado

civil

________________, motorista, inscrito no CPF Sob o nº _________________________, residente e
domiciliado à Rua / Av. __________________________________________, vinculado à Permissão
de nº _______________, considerando minha solicitação espontânea de substituição de veículo para
operar no Sistema de Transporte Suplementar de Passageiros, DECLARO para todos os fins de
Direito, estar ciente que o prazo do meu Contrato de Permissão expira em ______/______/_______,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade por eventuais perdas e danos decorrentes do
comprometimento financeiro relacionado à compra de um novo veículo. Além disso, fica a meu
próprio encargo, toda e qualquer responsabilidade pelas obrigações que envolvem a citada aquisição,
motivo pelo qual ISENTO a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS S/A
de qualquer obrigação ou ônus atinentes à garantia do equilíbrio econômico financeiro do Contrato,
no tocante à aquisição do novo veículo, que está sendo feita por minha livre iniciativa, não
constituindo modificações unilaterais impostas pela Administração Pública. Dessa forma, fica isenta
a BHTRANS de qualquer responsabilidade ou eventual prejuízo / perda de poder econômico pela
troca do veículo durante a prestação de serviço ou com o término do Contrato de Permissão.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Permissionário (a)

Belo Horizonte, _____ de _______________________ de 2020.

